
SUOMEN DX-LIITON KESÄKOKOUS 
RIIHIMÄKI 13.8.-15.8.2021



Olemme kokoontuneet vuoden tauon 
jälkeen yhdistyksemme vuoden merkit-
tävimpään tapahtumaan. Kesäkokous 
järjestetään nyt vuoden tauon jälkeen 
Riihimäellä. Alun perin meidän oli tarko-
itus kokoontua täällä eteläisessä Kan-
ta-Hämeessä jo vuosi sitten. Tunnetuista 
syistä kesis päätettiin monen muun tapah-
tuman tavoin viime vuoden osalta perua. 

Tänä vuonna yhdistyksemme hallitus on 
päättänyt järjestää kesäkokouksen. Moni 
meistä on odottanut pitkään muiden dix-
areiden jälleennäkemistä ja kuulumisten 
vaihtamista. Päätös kesiksen järjestämis-
estä ei ole ollut vaikean pandemiatilanteen 
vuoksi Liiton hallituksessa läpihuutojut-
tu. Asiasta on käyty keskustelua monelta 
näkökannalta. Jäsenistömme keski-iän 
yleinen rokotekattavuus on ollut yksi ke-
siksen järjestämistä puoltava tekijä. Ole-
tamme suurimman osan osanottajista saa-
neen kaksi koronarokotetta.

Esityksissä on jälleen kerran 
monipuolisesti asiaa DX-kuuntelun eri 
osa-alueilta. Muuan muassa tekniikan 

osalta on tulossa mielenkiintoista asiaa 
SDR-vastaanottimista ja antenneista. 
Perinteisesti mukana ovat vakio-
ohjelmanumeroina Liiton hallituksen 
kyselytunti, FM-paneeli sekä iltajuhla 
huutokauppoineen. Aikaa on varattu hyvin 
myös vapaamuotoiseen ohjelmaan. 

Toivotan kaikille hyvää kesäkokousta!

Antti Hemmilä
puheenjohtaja
SDXL

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Riihimäki-info

Riihimäen asukasluku on noin 30000. Se sijaitsee noin 65 km Helsingistä pohjoi-
seen pääradan varrella. Riihimäeltä on myös junayhteys Lahteen ja sieltä edelleen 
Itä-Suomeen. Monet DX-kuuntelijat ovat suorittaneet joko kokonaan tai osittain 
varusmiespalveluksensa Riihimäellä vuoteen 2014 asti toimineessa Viestirykmentissä. 
Tärkeimmistä nähtävyyksistä mainittakoon Suomen Lasimuseo ja Suomen Metsästy-
smuseo.

Hotellin vastaanotosta voi kysellä tarkemmin informaatiota Riihimäen nähtävyyksistä 
ja heillä on tarjolla myös kaupungin matkailuesitteitä.



Suomen DX-Liiton hallitus valitsi 
työryhmän järjestämään kesäkokousta 
Riihimäelle jo alkuvuodesta 2020. 
Tunnetuista syistä vuoden 2020 kokous 
peruuntui eikä myöhemmin saatu 
myöskään syys- tai talvipäiviä aikaan 
pandemian jatkumisen takia. Nyt vihdoin 
on tilanne, että voimme kokoontua yhteen, 
toki noudattaen turvaohjeita.
Järjestelyryhmän työ on ollut tässä 
tilanteessa vaativa. Aivan viime viikkoihin 
asti oli riski kokouksen peruuntumisesta 
ja paljon muutoksia on tapahtunut 
kokousasioiden tilanteessa. Näissä oloissa 
meidän on oltava tyytyväisiä, että saamme 
kokouksen pidettyä, vaikka ohjelmaa 
ja osanottajia on hiukan normaalia 
vähemmän.

Erityiskiitokset Jorma Laiholle 
lupautumisesta esitelmöimään Yleisradion 
mielenkiintoisesta AM-historiasta, sekä 
aktiivisen radioamatöörikerho Riihimäen 
Kolmosten edustajille mukaantulosta 
kokouksen ohjelmaan.
Järjestelyryhmä toivoo, että kokous sujuu 
mukavasti, tarjoaa mielenkiintoista 
ohjelmaa sekä antoisia ”nokkakusoja” 
(kuten radioamatöörit tapaavat sanoa)! 
Vietetään yhdessä mukava ja turvallinen 
kokousviikonloppu.

Risto Vähäkainu (pj)
Mika Koivuniemi
Lauri Levanto
Pasi Rintamäki
Jarmo Salmi

TERVETULOA SDXL:N 
KESÄKOKOUKSEEN RIIHIMÄELLE

Teatterihotelli Riihimäki
Kesäkokouksen tapahtumapaikka on Riihimäen keskustassa (Hämeenaukio 1) sijait-
seva Teatterihotelli. Hotelli on juuri sopiva ja kompakti kesäkokouksen järjestämi-
seen. Kaikki kokoustilat ja majoitushuoneet ovat lähekkäin. Hotellin aulassa on ho-
tellin vastaanotto sekä aulabaari (myös pientä purtavaa tarjolla). Samassa yhteydessä 
toimii Riihimäen teatteri, mutta sillä ei ole toimintaa ko. viikonloppuna. SDXL:n oma 
vastaanottotila sekä DX-Tarvikepalvelun myyntitila sijaitsee myös ykköskerroksessa 
aivan pääoven vieressä.

 Toisessa kerroksessa sijaitsevat hotellin ravintola terasseineen sekä kokoustilat. 
Aamiaiset ja muut ruokailut sekä lauantain iltajuhla ovat kaikki ravintolatilassa. Vars-
inainen kokoustila on ravintolan vieressä. Hotellihuoneet, joista meille on varattu ki-
intiö, ovat ylemmissä kerroksissa. Huoneissa on jääkaappi ja tietysti wifi käytettävissä. 
Hotellin saunat ovat toisessa kerroksessa. Varsinaista ”kesissaunaa” ei tällä kertaa ole, 
mutta hotellin asiakassaunavuorot ovat hotellissa yöpyvien käytettävissä.

Teatterihotelli Riihimäen henkilökunta toivottaa DX-liittolaiset 
lämpimästi tervetulleeksi! Teemme kaikkemme, että pitkään 
odotettu tilaisuutenne sujuu moitteettomasti ja turvallisesti. 
Ihanaa viikonloppua!



Ohjelmanumerot pidetään hotellin 2. kerroksen kokoustilassa, ellei muuta ole mainit-
tu. Tila on suurehko, joten turvaväliasia voidaan hoitaa). Ruokailut mukaan lukien 
lauantain päivällistilaisuus hotellin 2. kerroksen ravintolassa.

perjantai 13.8
16.00-21.00 DX-vastaanotto avoinna (hotellin 1. kerros)
19.00 Lipunnosto ja kokouksen avaus (ulkona)
19.15 DX-aiheinen kilpailu
20.00-21.30 Muistelusessio, muistelemme joukostamme poistuneita DX-ystäviä (Risto 
Vähäkainu)
21.30 Vapaamuotoista yhdessäoloa (ravintola, terassi, aulabaari)

lauantai 14.8
07.30-10.00 Hotelliaamiainen yöpyville 
09.00-18.00 DX-vastaanotto avoinna (hotellin 1. kerros)
10.00-11.00 Suomen DX-Liiton hallituksen kyselytunti (pj. Antti Hemmilä ym)
11.15-12.30 AM-alueen kaaoksesta keskiaaltojen hiljaisuuteen (Jorma Laiho)
12.30-14.00 Lounas 
13.45-15.15 Tekniikan sessio. Iitin kiwi-etäsaitti valmistautuu talvikauteen. SDXL:n 
kiwien peruskäyttöohje. Antenniasiaa pieneen tilaan antenneja rakentaville. (Jukka 
Salomaa OH2BUA, Jarmo Salmi OH2GJL, Reino Talarmo OH3MA).
15.30-16.15 Suomen Radioamatööriliitto täyttää 100 vuotta! Esittelyssä Riihimäen 
Kolmoset, yksi Suomen aktiivisimmista radioamatöörikerhoista. (Jukka Tamminen 
OH3OJ, Risto Vähäkainu)
16.30-17.45 FM-paneeli, FM-kesän yhteenveto (Jukka Kotovirta)
19.00-21.00 Päivällinen ja iltajuhla, mm. palkintojen ja tunnustusten jako (Antti Hem-
milä) sekä DX-huutokauppa (Jukka Kotovirta) (ravintola 2. kerros)

OHJELMA



sunnuntai 15.8
08.00-10.00 Hotelliaamiainen yöpyville 
10.00-10.30 Kansainvälisen DX-toiminnan tilanne (Risto Vähäkainu)
10.45-11.30 Keskustelu tulevista kesäkokouksista ja DX-seuramatkan suunnittelu (Ant-
ti Hemmilä, Risto Vähäkainu)
11.30-11.45 Kokouksen päätössanat ja lipunlasku (ulkona)

Lauantaina klo 11.15 esitelmöi Yleisradion eläkkeellä oleva tekninen johtaja DI Jorma 
Laiho otsikolla AM-alueen kaaoksesta keskiaaltojen hiljaisuuteen. Luvassa on tarinaa 
Yleisradion AM-asemaverkon lyhyestä kukoistuksesta ja hiipumisesta 1970-1990 lu-
vuilla. Saamme kuulla myös vähemmän tunnetuista MF/LF -alueen hankkeista. Jorma 
Laiho teki pitkän uran Ylessä vuosina 1973-2013 ja on kirjoittanut siitä myös kirjan:
https://www.bod.fi/kirjakauppa/catalogsearch/result/?q=Jorma+Laiho
Kirjaa on saatavissa myös kokouspaikalta.

Lauantaina iltapäivällä ovat ohjelmassa mukana Riihimäen Kolmosia edustavat Jukka 
Tamminen OH3OJ ja Reino Talarmo OH3MA. Riihimäen Kolmoset OH3AD on 
aktiivinen paikallinen radioamatörikerho, joka mm. hoitaa Suomen Radioamatööril-
iiton QSL-palvelua. Jukka Tamminen on kerhon puheenjohtaja. Reino Talarmolla on 
huomattava kokemus antenniasioista niin ammatti- kuin harrastepuolelta.

DX-Tarvikepalvelu

DX-Tarvikepalvelu on avoinna perjantaina 13.8 klo 16.00-21.00 ja lauantaina 14.8 
klo 09.00-18.00. DX-tarvikepalvelun tuotevalikoimasta löytyy mm. seuraavia tuot-
teita:

World Radio TV Handbook 2021   30,00 KESISALE!
World Radio TV Handbook 2018    15,00
World Radio TV Handbook 2017   10,00
Vanhat WRTH:t (hajakappaleita eri vuosilta)  5,00
AA – Antenneilla Aalloille    20,00
Oikeaan aikaan oikealla taajuudella (SDXL:n 50-vuotishistoria) 20,00
Radio kuuluu kaikille (Pentti Kemppainen)  15,00
Iskra 5-elementtinen FM-antenni   54,00
British Hit Singles    10,00
4-elementtinen FM-antenni (viimeinen kappale)  30,00
Paikalla on myös Radiomaailma -lehden vanhoja irtonumeroita jonkin verran. 
Niitä voi ottaa vapaasti jaettavaksi esimerkiksi näytenumeroina harrasteestamme 
kiinnostuneille.

Tunnistuskilpailu
Lauantain aikana (klo 10-17) DX-vastaanoton tiloissa voi osallistua Jarmo Salmen 
järjestämään esineiden tunnistuskilpailuun. Parhaat palkitaan. Kilpailussa ovat Goog-
len (ja vastaavien nettitietolähteiden) käyttö sekä yhteistyön tekeminen ehdottomasti 
kielletty. 



Hyvät ystävät,

Mukavaa, että meillä on vaikeasta 
tilanteesta huolimatta mahdollisuus 
pitää Suomen DX-Liiton tänä kesänä. 
Kokouksesta tulee hieman normaalia 
pienimuotoisempi, mutta mahdollisuus 
tavata harrastetovereita on monille tärkeä.  
Kokoukseen on ilmoittautunut noin 50 
osanottajaa ja oletamme, että etenkin 
lauantain päiväkävijöitä tulee vielä reilusti 
lisää.

Koronaviruksen ja erityisesti sen delta-
variantin leviäminen on viime aikoina 
ollut huolestuttavan voimakasta. 
Kokouksen osanottajat ovat suurimmalta 
osalta saaneet kaksi rokotusta eivätkä 
kuulu nuorisoryhmiin, joiden keskuudessa 
viruksen leviäminen on nyt yleisintä. 
Uskomme, että turvajärjestelyjen 
noudattamisen ja vastuullisen käytöksen 
avulla voimme välttää taudin tarttumisen 
ja leviämisen.

Terveysturvallisuus on nyt siis 
erittäin tärkeä asia. Suositukset 
kokoukseen osallistumiselle sekä 

koronavirustartuntojen välttämiseksi ovat 
seuraavat:
a  Kaksi rokotusta on otettu viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kokousta
b  Covid-19 sairastettu (ja sen vuoksi 
a-vaihtoehto ei täyttynyt)
c  Riittävän tuore negatiivinen testitulos 
(suositukset: EU pikatesti max 48 tuntia 
näytteenotosta ja PCR-testi 72 tuntia 
vanha)

Maskin käyttösuositus on voimassa 
koko kokouksen ajan aina 
mahdollisuuksien mukaan, Muistakaa 
turvavälit ja säännöllinen käsidesin 
käyttö. Koronaoireisena kokoukseen 
osallistuminen on kielletty. 
Mainitut suositukset eivät ole välttämätön 
ehto osallistumiselle, mutta toivomme, että 
mahdollisimman moni noudattaisi niitä.
Kokouksen päätilat (ala-aulassa oleva 
DX-vastaanotto ja toisessa kerroksessa 
oleva ohjelmatila) pyritään pitämään 
mahdollisimman väljinä. Noudattakaa 
hotellin henkilökunnan ja SDXL:n 
järjestelyryhmän ohjeita ja määräyksiä.

2021 Kesäkokouksen järjestelyryhmä

KESÄKOKOUKSEN TURVAOHJEET



Suomen DX-Liiton piirissä 
paikallistoiminta oli erityisen aktiivista 
1970- ja 1980-luvuilla. Tuolloin oli 
jäsenpohja huomattavasti nykyistä 
suurempi ja niinpä hyvin monilla 
paikkakunnilla oli riittävästi jäseniä 
paikallista kerhotoimintaa varten.

Myös Hyvinkään-Riihimäen seudulla 
käynnistettiin toiminta. Katsottiin, että 
näiden kahden läheisen kaupungin, 
joita yhdistää myös hyvä junayhteys, 
kuuntelijoiden on syytä perustaa 
yhteinen kerho. Vanha lääninraja ja 
nykyinen maakuntaraja kulkee juuri 
Hyvinkään ja Riihimäen välissä, mutta 
yhteiseksi nimittäjäksi keksittiin 
puhelinverkkoryhmä, sillä kaupungit 
kuuluivat molemmat 914-alkuisten 
suuntanumeroiden piiriin (yrittäkääpä 
selittää tämä nykynuorille!). Niinpä kerho 
sai nimekseen DX-914.

Kerhon vetäjänä kunnostautui 
riihimäkeläinen Seppo Simola. Muista 
aktiiveista mainittakoon erityisesti 
Kimmo Wornanen ja Jarmo Patala, 
taustavaikuttajana myös Eero Sarlin 
Punkasta. Koska Simola ja Wornanen 
olivat erityisen kiinnostuneita FM-
DX-kuuntelusta, painottui osaston 
toiminta paljolti tuohon suuntaan. Vähän 
myöhemmin mukaan tulleesta Timo 
Leponiemestä kehittyi aikanaan Suomen 
johtava FM-DX-kuuntelija, joka myös 
toimitti European FM-Handbookia useita 
vuosia. DX-914 muuttikin loppuvaiheessa 
nimensä DX-91,4:ksi FM-taajuuden 
mukaan. 

Myös AM-kuuntelua harrastettiin ja 
DX-914:n jäsenet kävivät pediksillä 
legendaarisella Kiljavan alueella, mm. 
yhdessä Nurmijärvellä aikanaan toimineen 
paikallisosaston kanssa.

Kuten valtaosa SDXL:n paikallisosastoista, 
myös DX-914 hiipui sittemmin. Painopiste 
siirtyi joksikin vuodeksi Hyvinkäälle 
(Hyvinkään DX-Kuuntelijat) ja siellä olivat 
aktiiveja mm. Tommi Nieminen, Petri 
”Jäyhä” Hirsimaa, Jarmo Patala ja Ilkka 
Hotti. 

Nykyisin alueen aktiivijäseniä ovat 
ainakin Jarmo Patala Hyvinkäältä ja 
Mika Koivuniemi sekä Lauri Levanto 
Riihimäeltä.

DX-914 PAIKALLISOSASTON 
HISTORIAA LYHYESTI



SDXL – vastaanotto

SDXL:n vastaanottotila on hotellin 1. 
kerroksessa aivan ulko-oven vieressä. 
Ilmoittautumisasiat ja kokousinfo 
hoituvat täällä. Myynnissä on myös 
lippuja lauantain lounaalle hintaan 16 
euroa ja päivälliselle hintaan 32,50. DX-
Tarvikepalvelun myyntipiste on niinikään 
tässä tilassa.

Paikalla suoritettavat maksut

Suomen DX-Liitto on hankkinut 
käyttöönsä sumup-maksupäätteen, joten 
kokouksen ja tarvikeostojen maksut on 
mahdollista nyt hoitaa käteisen lisäksi 
myös yleisimmillä maksukorteilla.

DX-huutokauppa

Tuttuun tapaan lauantai-illan 
juhlapäivällisen ohjelmaan kuuluu DX-
huutokauppa. Otamme vastaan lahjoituksia 
ja tuotto menee kokonaisuudessaan 
Suomen DX-Liiton toimintaan. 
Huutokauppaan tarkoitetut tuotteet voi 
tuoda DX-vastaanottoon.

INFO

Pysäköinti

Hotellin takapihalla on pysäköintitilaa 
jonkin verran ja sen lisäksi on käytössä 
”ylivuotoalue” eli ns. Kulmakujan 
parkkipaikka aivan lähistöllä. Kysy 
tarvittaessa ohjeet hotellin vastaanotosta.

Julkinen liikenne

Riihimäen matkakeskus sijaitsee noin 
kilometrin päässä hotellista. Sinne pääsee 
lukuisilla junavuoroilla ja myös linja-
autoilla. 

Riihimäen palvelut

Riihimäen palvelut löytyvät aivan 
hotellin läheisyydestä. Hotellin edestä 
alkavalla Hämeenkadulla on paljon 
liikkeitä ja erillinen suuri yksittäinen 
kauppakeskus (Prisma ym) sijaitsee 
lähellä Matkakeskusta noin kilometrin 
päässä hotellista.


